
 

1 
 

                
PRITARTA 

Lopšelio-darželio tarybos                                                                                   

2020 m. vasario  27 d. protokolas Nr.3 

                                

PATVIRTINTA 

                                                                                       Lopšelio-darželio ,,Pušynėlis" direktoriaus 

                                                                                       2020 m. vasario  27  d. įsakymu Nr.V1-12 

 

                      PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO “PUŠYNĖLIS” 

STRATEGINIS PLANAS  2020–2022 M.  

ĮVADAS 

Panevėžio lopšelio-darželio „Pušynėlis” strateginio plano tikslas – kurti savitą įstaigos 

modelį, kuris leistų veiksmingai įgyvendinti  plane numatytąsias programas ir užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę,  efektyviai valdyti lopšelio-darželio veiklą, telkti lopšelio-darželio bendruomenę 

aktualioms vaikų problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinami lopšeliui-darželiui keliami 

reikalavimai, planuoti kaitos pokyčius. 

  Strateginį planą 2020  - 2022 metams rengė 2019 m. 09-20 d. direktoriaus įsakymu V1-

45 sudaryta strateginio planavimo darbo grupė, į kurios sudėtį įėjo administracijos nariai, 

pedagogai, tėvų atstovai. Rengiant lopšelio-darželio strateginį planą buvo laikomasi viešumo, 

partnerystės, bendravimo ir bendradarbiavimo principų. Vadovautasi:  

- Valstybinės švietimo2013–2022 metų strategijos nuostatomis; 

- Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ (2012 m.);  

- Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (1991 m.) ir jo pakeitimais;  

- Panevėžio miesto plėtros 2014–2020 metų strateginiu planu;  

- Lopšelio-darželio  veiklos ataskaitomis (2017-2019 m.);  

- Lopšelio-darželio bendruomenės narių rekomendacijomis, pageidavimais, lūkesčiais 

ir pasiūlymais;  

- visuomenės poreikiais, išoriniais ir vidiniais veiksniais bei atsižvelgiama į turimus 

žmogiškuosius ir materialinius išteklius.  

             Parengta strategija sudarys optimalias sąlygas lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“ tapti 

kokybiška, patrauklia ir savita ugdymo institucija. 

Istorija. 

- 1963-11-01  lopšeliui – darželiui suteiktas  sanatorinio lopšelio- darželio statusas. 1970-

10-01  darželis įsikūrė Alyvų gatvėje  Nr. 31 A. Jam suteiktas „Pušynėlio“ vardas. Tai 

savaitinis, specializuotas darželis, jį lankė vaikai persirgę tuberkuliozės formomis, turintys 

kontaktą, infekuoti, dažnai sergantys kvėpavimo takų ligomis. 



 

2 
 

- 1991 m. lopšelis-darželis perorganizuotas į dieninį (12 val.) sanatorinį darželį, paliekant 2 

grupes veikiančias visą parą. 

- 1995 m. darželiui  suteiktas  finansinis savarankiškumas. 

- 2001 m. darželiui suteiktas  Panevėžio sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ vardas. 

- 2006 m. darželis dalinai renovuotas.  

- 2009 m. sanatorinis lopšelis-darželis reorganizuotas į bendrojo tipo lopšelį-darželį ir nuo 

rugsėjo 1 d. iki šiol lopšelis – darželis „Pušynėlis“ yra bendrojo tipo, pelno nesiekianti 

ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams prižiūrėti ir ugdyti vaikus.  

- 2014–2015  metais atlikta dalinė modernizacija: sutvarkyti 6 grupių sanitariniai mazgai, 4 

grupių virtuvėlės, 2 grupių rūbinėlės ir įrengtas bei informacinių technologijų priemonėmis 

aprūpintas metodinės veiklos kabinetas.  

Institucijos grupė – 3110 (ikimokyklinio ugdymo įstaiga), tipas – 3112 (lopšelis – 

darželis), juridinis statusas – 1 (juridinis asmuo), identifikavimo kodas – 190374917 

Ugdymo kalba – lietuvių. 

Steigėjas – Panevėžio miesto savivaldybė, Laisvės a. 20 LT-35200 Panevėžys, kodas 

288724610. 

    Lopšelis-darželis „Pušynėlis“ savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės 

valstybės politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo 

ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo 

ir mokslo Ministerijos norminiais aktais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, 

Panevėžio m. Savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, 

įstaigos nuostatais ir kitais lopšelio-darželio dokumentais, įstaigos nuostatais (patvirtintais 2019-

08-22  Panevėžio savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-287).  

Darželio veiklos sritis – švietimas (85). Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymas (85.10.10) ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas (85.10.20). 

Darželio priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės). Darželio adresas –Alyvų g. 31A, 

Panevėžys. Elektroninis paštas – sldpusynelis@gmail.com  telefono Nr. 8(45) 577163, 8(45) 

576847. 

 

II. LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠYNĖLIS“   

IŠORINĖS IR VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

 

Darželyje veikia dvi ankstyvojo amžiaus grupės 1-3 metų vaikams, keturios 

ikimokyklinio ir   priešmokyklinino  amžiaus 3-6 metų vaikams.  Lopšelio – darželio pajėgumas 

min 85- max 105.  Integruojami vaikai turintys specialiuosius ugdymo(si) poreikius, vaikai, 

kuriems  nustatyti  dideli specialieji poreikiai ,  užima 2 vietas.  Iki maksimalus užpildymo 

mailto:sldpusynelis@gmail.com
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apžvelgiamame laikotarpyje lieka vidutiniškai 2 – 4 vietos. Žymi ugdytinių kaita darželyje 

nestebima.  

 

Vaikų skaičius mažėjimą įtakojo 2016 metų HN75:2016 nuostatos Dėl maksimalaus 

vaikų skaičiaus  grupėse ir savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimas Nr.1-9 Dėl vaikų 

skaičiaus sumažinimo.   

Grupės komplektuojamos vadovaujantis lopšelio-darželio nuostatais, Vaikų priėmimo į 

ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes pagal ikimokyklinio  ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas tvarkos aprašu ir jo atnaujinimais.   

 

Ugdymo organizavimo modelių pasirinkimą lemia lankančių vaikų amžius, šeimų 

poreikiai. Kiekvienais mokslo metais ugdymo modeliai teikiami derinti Panevėžio miesto 

savivaldybei.  

 Nuo 2019 metų rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje ugdymas organizuojamas pagal 

Panevėžio m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A-610  

patvirtintus modelius. Sukomplektuotos 6 grupės: 2 - ankstyvojo ugdymo (VII modelis), 2 - 

ikimokyklinio ugdymo (VIII modelis ir VII modelis), 2 jungtinės ikimokyklinio  ugdymo grupės  
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(XIII modelis).  Dviejose grupėse ugdymas organizuojamas taikant montesorinio ugdymo 

principus.   

Penkių grupių darbo laikas 7.30–18.18 , vienos 7.00–18.00.   

Kinta įstaigos socialinis kontekstas,  stebimas ryškus nepilnų šeimų mažėjimas, 

daugiavaikių šeimų skaičius kinta nežymiai.   

Mažėja  šeimų, gaunančių nemokamą maitinimą ir nuolaidą mokesčiui už maitinimą. 

Pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą nemokamus pietus 2017 m. 

gavo 3 vaikai, 2018 m.– 1 vaikas, 2019 m. – 0.  

   

 

Šiuo metu darželyje dirba 33  darbuotojai iš jų: 16   pedagoginio  ir 17 nepedagoginio 

personalo darbuotojų. Lopšelio-darželio bendruomenė yra siekianti pažangos aktyvi ir atsakinga.  

2019  metais įstaigoje patvirtintas 30,56  etatų sąrašas :  pedagoginių 15,09  et. ir 15,47 et.  

aptarnaujančio personalo.  

Lopšelyje-darželyje  dirba kvalifikuoti darbuotojai: 14 mokytojų iš jų su aukštuoju 

išsilavinimu (1- edukologijos magistras), 2 – su aukštesniuoju išsilavinimu. Kvalifikacinės 

kategorijos : 5- mokytojai metodininkai, 1-mokytojas  ekspertas, 1- psichologas II kvalifikacinė 

kategorija, 5 -vyresnieji mokytojai, 1- mokytojas, 2- spec. pedagogai.   

Įstaigoje dirba logopedas, psichologas, judesio korekcijos pedagogas ir specialiojo 

ugdymo  pedagogas.  

            2019 metais, neįvykus konkursams  direktoriaus pareigoms užimti, įstaiga neturi vadovo.    

Šiuo metu laikinai direktoriaus pareigas  eina  direktoriaus pavaduotojas ugdymui  (III vadybinė 

kategorija).   

 

III. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

Politiniai - teisiniai 

Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir kitais įstatymais, Valstybine švietimo strategija 2013–2022 metams, „Lietuvos 
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pažangos strategija „Lietuva 2030“, Panevėžio miesto  plėtros 2014–2020 m. strateginiu planu,   

LR vyriausybės įsakymais, nutarimais, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimais, 

Administracijos direktoriaus, Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, Panevėžio 

„Pušynėlis“ lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, 

paramos gavėjo statuso ir kitais teisiniais dokumentais . 

Švietimo politika susitelkta  į ugdymo kokybę, ugdymo turinio kaitą ir jo prieinamumą. 

Tačiau švietimo politikos kaitos strategija nepakankamai siejama su kitų ekonominių ir socialinių 

reformų strategijomis, nepakankamai suderinta valstybės ir savivaldybės švietimo politika. 

Ekonominiai   

            Pagrindiniai lopšelio-darželio „Pušynėlis“ finansavimo šaltiniai – valstybės ir savivaldybės 

lėšos. Mokykla finansuojama pagal patvirtintą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir 

paskirstymo metodiką. Mokinio krepšelio lėšų iš dalies pakanka ugdymui organizuoti, pedagogų 

darbo užmokesčiui, kvalifikacijos tobulinimui, pažintinės veiklos organizavimui, ugdymo 

priemonių ir žaislų įsigijimui. Aplinkos poreikiai ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis 

finansuojamas iš savivaldybės biudžeto. Mokykla kasmet gauna papildomai gyventojų 2 procentų 

paramą.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklai įtakos turi bendrieji Lietuvos 

ekonominiai rodikliai. Nuolat atnaujinami  atlyginimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse 

įstaigose  dokumentai, tobulinamas švietimo įstaigų darbuotojų  darbo apmokėjimas. Svarbus 

įstaigos finansavimas kuriant naujas ugdymo aplinkas ir atnaujinant senąsias. Lopšeliui-darželiui 

būtina  įrengti naujus žaidimo aikštynus atitinkančius Europinių standartų reikalavimus. 

Kalbant apie ekonominių veiksnių įtaką ikimokyklinei įstaigai svarbi  miesto ekonominė 

būklė. Asignavimai švietimo įstaigoms kilo, tačiau akivaizdu, kad lėšų nepakanka efektyviai 

spręsti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ūkio bei aplinkos įrengimo problemas. Nepakanka lėšų 

lauko įrengimų atnaujinimui bei sutvarkymui pagal Higienos normos reikalavimus.  Būtina 

pakeisti  pavėsinių dangą, baigti aplinkos aptvėrimą nauja tvora (200 m), atlikti  miegamųjų lubų, 

sienų dažymo darbus, baigti keisti lopšelio grupių miegamųjų grindų dangą,  virtuvėje 

suremontuoti  grindis.  

Socialiniai - demografiniai 

Gerėjant  gyventojų socialinei – ekonominei padėčiai, vyksta visuomenės kitimas. 

Suaktyvėjo tėvų domėjimasis ugdymu ir tiesioginis dalyvavimas jame. Būtina didinti švietimo 

paslaugų, teikiamų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir juos auginančioms 

šeimoms. 

Gyventojų emigracija kelia  vaikų, paliktų be priežiūros, skaičiaus didėjimą ir teisėto 

globėjo problemas.  Stebimas didėjantis vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičius, kurie taip pat 
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turi turėti galimybę ugdytis jiems priimtinomis sąlygomis. Ypač daug vaikų, turinčių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų, elgesio bei emocijų sutrikimų ir vaikų su nepakankamais pažintiniais 

gebėjimais. Blogėja vaikų sveikatos rodikliai, vaikų ligos lemia lankomumą.   

Įstaiga siekia  atsižvelgti į lankančių vaikų kultūrines ir socialines tradicijas,  užtikrinti 

geriausią vaiko interesų tenkinimą, sudaryti jam sąlygas aktyviai dalyvauti bendruomenės 

gyvenime, apsaugoti jį nuo visų formų smurto, išnaudojimo, trukdymo ugdytis, suteikia 

pedagoginę ir socialinę pagalbą. 

Dėl žemų atlyginimų į darželį dirbti neateina jauni darbuotojai -  trūksta mokytojų, sunku 

rasti slaugytoją, buhalterį. Vienas iš svarbiausių iššūkių palietusių mūsų įstaigą –  nuo 2018 metų 

spalio mėnesio neįvykus skelbtiems konkursams  direktoriaus pareigoms užimti, įstaiga kol kas 

neturi vadovo.  Situaciją dalinai įtakoja ganėtinai aukšti vadovų atrankos  kriterijai, sudaromos 

terminuotos  darbo sutartys, kurios nėra palankios jaunam specialistui finansine prasme.  

Vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 

veiklos vertinimo, nuo 2017 metų vykdomas metinis darbuotojų veiklos vertinimas, pagal kurio 

rezultatus galima nežymia dalimi padidinti nepedagoginių darbuotojų atlyginimus.  

Technologiniai 

Besikeičiančios technologijos, jų diegimo sparta ir taikymo galimybės sudaro sąlygas 

plėtoti informacines ir komunikacines technologijas, diegti jas į  švietimo infrastruktūrą. 

Šiuolaikinių technologijų įdiegimas, naudojimas įvairina  ugdymo procesą, jis darosi 

patrauklesnis. Mokytojai, gebantys dirbti su technologijomis ugdymo procese, užtikrina kokybišką 

ugdymo(si) procesą, glaudų bendradarbiavimą su ugdytinių šeimomis. 

Įstaigoje mokytojų  ir ugdytinių registras vykdomas respublikinėje duomenų bazių  

sistemose, naudojamasi elektronine vaikų registracijos į ikimokyklines įtaigas sistema, statistiniai 

duomenys pateikiami ŠVIS sistemoje. Įstaiga naudojasi AB ,,Telia“ teikiamomis paslaugomis, 

naudojasi išoriniu (trumpuoju) telefono ryšiu, internetu. Skubi informacija perduodama el. paštu, 

įstaiga naudojasi e.pristatymo sistema, dokumentų valdymo sisytema @vilys,  buhalterinė apskaita 

vykdoma sistemoje Biudžetas VS (NEVDA) .  

Ugdymo procesas dokumentuojamas elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. Visi 

mokytojai  gali ne tik dirbti kompiuteriu, bet naudotis internetiniu ryšiu kiekvienoje grupėje, kurti 

IKT ugdymo priemones, užsiėmimų vizualizavimui naudoti multimediją, SMART  lentą.    

Tėvams ir mokytojams informacijos sklaida vykdoma  elektroninio dienyno pagalba, kas sudaro 

galimybę tėvams gauti daugiau informacijos apie grupės veiklą, dar artimiau bendrauti su grupės 

personalu. 

Įstaigoje yra 7 stacionarūs  ir 8 nešiojami  kompiuteriai bei 5 spausdintuvai, 1 kopijavimo 

aparatas. Visoje įstaigoje veikia internetinis ryšys. Metodiniame kabinete įdiegtos IKT sudaro 
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galimybę mokytojams ne tik nekontaktinių valandų metu, bet ir ugdomajame procese naudotis 

interaktyviomis ir elektroninėmi priemonėmis: filmavimo kamera, 2 projektoriais, SMART Board 

lenta, kompiuteriais, internetiniu ryšiu, el. paštu, muzikiniais centrais ir kt.  

Darželio internetinė svetainė www.pysynelis.lt   sudaro  galimybę ne tik tėvams, bet ir 

platesnei visuomenei skleisti informaciją  apie darželio  veiklą.  

Edukaciniai 

Lopšelio-darželio veikla orientuojama  į ugdymo kokybės  tobulinimo tęstinumą, darnų 

vaiko vystymąsi,  atviros kaitai bendruomenės kūrimą, mokyklos  edukacinių aplinkų plėtimą ir 

turtinimą, atskleidžiant įstaigos   savitumą ir užtikrinant  visavertį ugdymą.   Augant mokytojų  

kompetencijai, atsiranda didesnė ugdymo(si) programų įvairovė, taikomi šiuolaikiniai ugdymo 

metodai, diegiamos inovacijos. Mokytojai  dalijasi savo  veiklos patirtimi ir kelia savo 

kvalifikaciją.  Stebimas spartus vaikų, turinčių įvairių sutrikimų skaičiaus didėjimas, šie vaikai 

integruojami bendrojo tipo grupes, tačiau mokytojai  dar stokoja darbo su specialiųjų poreikių 

vaikais patirties, kuri turėtų būti nuolat keliama. 

 

IV. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA, ĮSTAIGOS VALDYMAS. 

Valdymo  struktūra.  

 

 

Lopšelyje-darželyje veikia šios savivaldos institucijos: 

Lopšelio-darželio „Pušynėlis“ taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti 

ugdytinių tėvus (globėjus), pedagogus, kitus darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos 

uždaviniams spręsti. 

DIREKTORIUS 

DIREKTORIAUS 

PAVADUOTOJAS 

UGDYMUI 

PEDAGOGINIS 

PERSONALAS  

SLAUGYTOJAS

VIRĖJAS,

PAGALBINIS 

DARBININKAS 

VIRTOVĖJE, 

SANDĖLININKAS 

SEKRETORIUS ŪKVEDYS 

TECHNIKINIS 

PERSONALAS 

BUHALTERIS 

http://www.pysynelis.lt/
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Lopšelio-darželio mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos 

institucija, pedagogų profesiniams ir bendriems tikslams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, visi pedagogai, slaugytoja. 

Darbuotojų interesams atstovauja Darbo taryba ir Darželio profsąjunga (Lietuvos 

švietimo darbuotojų profesinė sąjunga) . 

Įstaigoje veikia direktoriaus įsakymu sudaryta Vaiko gerovės komisija, Mokytojų 

atestacijos komisija.  

Lopšelį-darželį sudaro 3 pakopos: 

 Dviejų metų ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas; 

 Trejų metų ikimokyklinis ugdymas; 

 Vienerių metų priešmokyklinis ugdymas.  

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Darbuotojai. Lopšelio-darželio bendruomenė yra siekianti pažangos aktyvi ir atsakinga.  

Šiuometu  įstaigoje patvirtintas 30,56  etatų sąrašas :  pedagoginių 15,09  et., 15,47 et.  

aptarnaujančio personalo. Šiuo metu darželyje dirba 33  darbuotojai iš jų: 16   pedagoginio  ir 17 

nepedagoginio personalo darbuotojų. 

Kol nėra direktoriaus, įstaigai vadovauja  direktoriaus pavaduotojas ugdymui  laikinai 

einantis direktoriaus pareigas (III vadybinė kategorija).   

Lopšelyje-darželyje  dirba kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai: 14 mokytojų iš jų su 

aukštuoju išsilavinimu (1- edukologijos magistras), 2 – su aukštesniuoju išsilavinimu. 

Kvalifikacinės kategorijos : 5- mokytojai metodininkai, 1-mokytojas  ekspertas, 1- psichologas II 

kvalifikacinė kategorija, 5 -vyresnieji mokytojai, 1- mokytojas, 2- spec. pedagogai.  2019 metais  

2  mokytojai atestuoti vyresniojo mokytojo kategorijai. 

      

  Mokytojams  sudarytos sąlygos realizuoti savo galimybes, siekiant kokybiško 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir asmeninio profesinio tobulėjimo. Vyko 

kryptingas pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas. Vidutiniškai metų eigoje vienas  

mokytojas išklauso 12,5  kvalifikacijos tobulinimo valandų. Vedama kvalifikacijos turinio analizė, 

duomenys aptariami mokytojų tarybos posėdžiuose, metodiniuose pasitarimuose.  Pedagogų 

79%

7%

14%

MOKYTOJŲ  IŠSILAVINIMAS

Auštasis

Aukštesnysis

Edukologijos

magistrai

Ekpertas Metodininkai Vyr.

auklėtojai

Auklėtojai

1

5
5

3

MOKYTOJŲ KVALIFIKACINĖS 

KATEGORIJOS



 

9 
 

komanda yra kvalifikuota, gebanti keistis, ieškanti naujovių ir jas įgyvendinanti, todėl nuolat 

bendradarbiaudami tarpusavyje ir su šeima, pedagogai siekia konstruktyvaus abipusio dialogo, 

švietimo paslaugų kokybės bei tėvų ir pedagogų interesų, poreikių ir lūkesčių dermės. 

Darbuotojų amžiaus vidurkis – 53 metai.  Pagrindinė darbovietė – 30 darbuotojų,   

antraeilės pareigos – 4,  nepilnu darbo krūviu dirba  – 9. Šiuo metu vidutinis darbo užmokestis – 

879,00€. Aptarnaujančio personalo darbuotojų – 704,00 € , o pedagoginio personalo darbuotojų – 

1064,17€.          

Ugdytiniai.  

Vykdant Lietuvos higienos normoje  HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintus vaikų grupių 

komplektavimo pakeitimus, vaikų skaičius įstaigoje sumažėjo. Vaikų skaičius grupėse mažėja dėl 

vaikų, turinčių didelius specialiuosius poreikius, juos prilyginant dviem vaikams, dėl 

besikeičiančio tėvų požiūrio į institucinį ikimokyklinį ugdymą ir tėvų poreikio dirbti vaikus 

anksčiau išleidžiant į lopšelį darželį. Nuo 2017 metų eigoje būna po kelias laisvas vietas iki 

maksimalaus įstaigos užpildymo.  

 

Panevėžio  mieste kaip ir  kituose  Respublikos miestuose bei regionuose yra  nemažai 

vaikų, turinčių specialiųjų poreikių ugdymo(si) sunkumų, kalbos, raidos sutrikimų ir pan. Tokia 

padėtis plečia pedagoginio darbo sampratą ir  sudaro prielaidas  specialiųjų pedagogų, psichologų 

etatų steigimo būtinumui. Ypatingai didelis poreikis logopedo paslaugoms. Tėvai reiškia 

nepasitenkinimą, kad visiems vaikams, kuriems reikalinga logopedo pagalba, tai neprieinama, 

ypač jaunesniems vaikams. Pastebima didesnė vaikų iki 3 metų grupių paklausa, tačiau pagal 

darželio pajėgumą, komplektuojamos tik dvi tokios grupės. 

Šiuo metu  bendrosios paskirties grupėse integruotai ugdomi 33 specialiuosius ugdymosi 

poreikius turintys vaikai, iš jų didelį poreikių lygį turi 6 vaikai, 1 vaikas – labai didelį lygį, 2 -  

vidutinį lygį,  24 vaikai – nedidelį lygį). Stebime nedidelių specialiųjų ugdymo poreikių  lygį 

turinčių vaikų skaičiaus didėjimą.  

85

90

95

100

105

110

115

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

113 113
110

105

96 96
99

VAIKŲ SKAIČIAUS DINAMIKA 2013-2019 M. 
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      Nerimą kelia silpnėjanti vaikų sveikata. Kasmet stebima ir analizuojama įstaigą 

lankančių  vaikų sveikata, duomenys analizuojami Mokytojų tarybos ir VGK  posėdžiuose. Pagal 

Panevėžio visuomenės sveikatos specialistų pateiktus duomenis, profilaktiškai tikrinasi  visi 

darželį lankantys vaikai. Didžiausias procentas sveikų vaikų nustatytas tarp 1-3 metų amžiaus 

vaikų. Šiuo metu  pagal sveikatos pažymėjimus, lopšelyje-darželyje iš  96  vaikų, 49   vaikai neturi 

sveikatos sutrikimų, tai sudaro 51 % proc., likusiems nustatyti įvairūs sveikatos sutrikimai:   

skeleto-raumenų - 7 %; anemija - 3 %; regos sutrikimai– 12,5% ; alerginė sloga – 6,7% ; alerginė 

astma – 8,6% ; atopinis dermatitas – 6,7%.  

 

Metų eigoje stebimas vaikų  sergamumas.   Sveikatos ministerijos   2019 m. gegužės 14 

d. įsakymu Nr. V-568, atsisakius medicininės pažymos formos Nr. 094/a,  tikslios  vaikų 

sergamumo analizės negalime pateikti, nes ikimokyklinės įstaigos dar neturi galimybių naudotis 

esveikatos informacine sistema.  Tėvų  žodinių apklausų duomenys rodo, kad dažniausiai vaikai 

serga kvėpavimo takų ligomis, sloga.  Ankstyvojo amžiaus vaikai serga dažniau, nes jų imuninė 

sistema greičiau  pažeidžiama.  

 

FINANSINIAI IŠTEKLIAI. 

Lopšelio-darželio finansavimo šaltiniai:  

 Panevėžio miesto  savivaldybės biudžetinės lėšos;  

l.dideli ugdymosi

poreikiai

dideli ugdymosi

poreikiai

vidutiniai

ugdymosi

poreikiai

nedideli

ugdymosi

poreikiai

1

6
8

12

1

7
4

7

1

6
2

24

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINČIŲ 

UGDYTINIŲ SKAIČIUS 2017-2019 M. 

2017 2018 2019

SKELETO-RAUMENŲ 

ANEMIJA

REGOS SUTRIKIMAI

ALERGINĖ SLOGA 

ALERGINĖ ASTMA 

ATOPINIS DERMATITAS

7,0%

3,0%

12,5%

6,7%

8,6%

6,7%

SVEIKATOS SUTRIKIMAI  
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 Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų ,,Mokinio 

krepšelio“ lėšos; 

 Tėvų mokestis įstaigos reikmėms;  

 Lėšos iš finansuojamų projektų; 

 2 proc. GPM lėšos;  

 Įstaiga dalyvauja paramos programose „Pienas vaikams“ ir  „Vaisiai ir daržovės vaikams“.  

  

Dėl LR Vyriausybės sprendimų ir darbo užmokesčio skaičiavimo metodikos pakeitimų, 

įsigaliojus naujam Darbo kodeksui , didesnių permainų buvo darbuotojų darbo apmokėjimo 

sistemoje. Atlyginimai didėjo darbuotojams, gaunantiems minimalią algą, pedagoginiams 

darbuotojams. Darbo apmokėjimo sistemoje nustačius pareigybių lygius ir darbuotojų metinės 

veiklos vertinimą, atsirado didesnių galimybių darbuotojų  materialiniam skatinimui.  

VIDAUS KONTROLĖ 

- Ugdomojo darbo kokybės vertinimas vykdomas pagal metinį darbo planą bei direktoriaus 

ir jo pavaduotojo ugdymui vadybinį pasiskirstymą. 

- Vykdoma  išankstinė, einamoji ir vėlesnioji  finansų kontrolė. 

- Darželio  veiklą kontroliuoja Steigėjo kontroliuojančios tarnybos, Visuomenės sveikatos 

centras bei Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Priešgaisrinė saugos tarnyba, 

Švietimo  ir jaunimo reikalų skyrius bei kitos institucijos. 

RYŠIŲ SISTEMA 

- Internetinė prieiga yra visoje  įstaigoje.   

- Kompiuterizuotos visos specialistų, pedagogų, administracijos darbuotojų  darbo vietos.  

- Įstaiga turi dvi fiksuoto ryšio telefono linijas. 

- Buhalterinė apskaita vykdoma sistemoje Biudžetas VS (NEVDA).  

- Internetinė svetainė  www.pusynelis.lt 

- Pedagogų ir ugdytinių registras vykdomas e-bazės duomenų sistemoje. 

- Vaikų registracija į Panevėžio m. savivaldybės įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes vykdoma internetu. 

2016 M. 2017 M. 2018 M. 2019 M. 

2.431,00

1.675,00
1.490,02 1.447,25

PIENO VAIKAMS IR VAISIŲ VARTOJIMO 

SKATINIMO  PROGRAMŲ  FINANSAVIMAS     

2016-2019 METAIS  

2017 2018 2019

€239.017 €256.171 

€326.800 

DARBO UŽMOKESČIO FONDAS 2017-2019 METAI  

http://www.pusynelis.lt/
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- Mokytojai  naudoja elektroninį dienyną „Mūsų darželis“.  

- Tėvai mokesčius moka  naudodamiesi elektronine bankininkyste.  

- Maisto produktų pirkimai organizuojami per CVPIS. 

           

III. ĮSTAIGOS STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ 

 IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

 

2019 m. gruodžio 9 d. mokytojų tarybos posėdyje Nr.4  išanalizuotas mokyklos 

Strateginio plano 2017 -2019 metams vykdymas ir jo rezultatai. Aptartos mokyklos  stipriosios ir 

tobulintinos veiklos sritys.  

Stiprybės 

- Ugdymo procese sėkmingai taikomi 

visuminio ir  montesorinio  ugdymo 

sistemos principai. 

- Glaudžiai bendradarbiaujama su 

socialiniais partneriais. 

- Sudarytos sąlygos mokytojų  

kvalifikacijai kelti. 

- Specialiųjų poreikių vaikams teikiama 

logopedo, socialinio pedagogo , judesio 

korekcijos pedagogo, psichologo 

pagalba. 

- Dirba kompetentingi ir kvalifikuoti 

pedagogai. 

- Ugdomoji veikla organizuojama 

vadovaujantis atnaujinta įstaigos 

parengta ikimokyklinio ugdymo 

programa, kuri atliepia vaikų poreikius 

ir tėvų lūkesčius. 

- Teigiami buvusių ir esamų tėvų 

atsiliepimai apie įstaigos veiklą. 

Silpnybės 
- Per mažai rengiama finansuojamų 

ugdymo  projektų siekiant pritraukti 

papildomų lėšų.  

- Tobulintina  įstaigos savireklamos, 

reprezentavimo veikla. 

- Stokojama įvairesnių darbo su šeima 

formų skatinančių tėvus aktyviai 

dalyvauti įstaigos veikloje.   

- Auklėtojų padėjėjos stokoja  pedagoginių 

psichologinių žinių. 

- Finansinių išteklių trūkumas . 

-  RVASVT (rizikos veiksnių analizės 

svarbių valdymo taškų)  sistema 

neatitinka virtuvės sienos ir grindys, 

pavėsinės. Taip neužtikrinami higienos 

normų ir  darbo saugos reikalavimai. 

 

Galimybės 
- Palaipsniui didinti montesorinio ugdymo 

grupių skaičių.   

- Bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais Panevėžio kolegija, Šiaulių 

universitetu, Rožyno progimnazija 

vystyti naujas idėjas kaip tobulinti 

ugdymą. 

- Tobulinti lauko ir vidaus edukacines 

aplinkas. 

- Dalintis  gerąja darbo patirtimi su 

miesto, respublikos pedagogais, 

dalinantis gerąja patirtimi. 

- Aktyvinti   tėvų-pedagogų 

bendradarbiavimą ir tobulinti tėvų 

pedagoginį švietimą.  

 

Grėsmės/pavojai 

- Žemi gimstamumo rodikliai  bei emigracija 

gali turėti įtakos vaikų skaičiaus mažėjimui 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose .  

- Dėl įstaigų vadovų atrankos specifikos, 

terminuotos darbo sutarties,  stinga įstaigų 

vadovų.  

- Didėjant  įvairių kalbos ir komunikacijos 

sutrikimų turinčių vaikų skaičiui, sunku 

tenkinti logopedo pagalbos poreikį dėl   

nustatyto etatų skaičiaus.  
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STRATEGINĖS IŠVADOS 

Lopšelio-darželio bendruomenė siekia būti patrauklia ugdymo institucija, teikiančia 

kokybišką vaikų ugdymą visuose lygmenyse. Tam būtina efektyviai valdyti lopšelio-darželio 

veiklą, telkti bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti kaip bus įgyvendinami 

ugdymo institucijai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą vystymosi kryptį ir prioritetus, 

planuoti kaitos pokyčius. 

Atsižvelgiant į išorės ir vidaus veiksnius bei lopšelio-darželio stiprybes, silpnybes, 

galimybes ir grėsmes, 2020–2022 metais sieksime ugdymo kokybės gerinimo, pedagogų 

profesinės kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų tobulinimo, atviros  kaitai bendruomenės kūrimo. 

IV. MOKYKLOS STRATEGIJA 

VIZIJA 

Nuolat tobulėjanti, profesionali, teikianti kokybiškas paslaugas  vaikams ir šeimai ikimokyklinio 

ugdymo mokykla.  

MISIJA 

Teikti ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo, korekcinės pagalbos specialiųjų 

poreikių vaikams paslaugas. Sudaryti  palankias sąlygas harmoningam asmenybės brandinimui, 

taikant visuminio ir montessorinio ugdymo modelius bei specialųjį ugdymą. Formuoti atvirą, 

vaikų bei pedagogų gebėjimus įkvepiančią kūrybinę aplinką. 

FILOSOFIJA 

Vaikai – dabartinės visuomenės atspindys. Investicija į vaikystę- investicija į ateitį.  

VERTYBĖS 

Atsakomybė – darbuotojų, tėvų, vaikų įsipareigojimai. 

Profesionalumas – nuolatinis darbuotojų tobulėjimas, pažangių ugdymo technologijų diegimas. 

Sveikata – sveikos ir saugios aplinkos puoselėjimas. 

STRATEGINIAI PRIORITETAI 

Vaikų ugdymo(si) proceso tobulinimas taikant montesorinio ir visuminio ugdymo modelius.  

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimas.  

Pedagogų profesinės kultūros kėlimas.  

Pedagogų, tėvų ir socialinių partnerių veiklos dermė.  

   

STRATEGINIAI  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

1. STRATEGINIS TIKSLAS- Kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si) užtikrinimas taikant 

visuminio ir montesorinio ugdymo principus.  

1.1.  Plėtoti   vientiso ugdymo, grindžiamo  natūralia vaiko prigimtimi įgyvendinimą, taikant 

visuminio ir montesorinio ugdymo formas.  
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1.2. Tobulinti vaiko pasiekimų vertinimo ir ugdomosios veiklos planavimo procesą, siekiant 

kokybiško vaiko ugdymosi.  

1.3. Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, tikslingai integruojant  

  prevencinių  programas    formuojančias    sveikos mitybos, gyvensenos, socialinius  įpročius.      

2. STRATEGINIS TIKSLAS - Pedagoginio meistriškumo ir ugdymo kokybės santykis .   

2.1. Skatinti pedagogų atvirumą kaitai, nuolatinį kompetencijų tobulinimą. 

2.2.  Sudaryti sąlygas veiksmingam ir saugiam įstaigos funkcionavimui  kuriant inovatyvias 

edukacines aplinkas, atliepiančias  visuminio ir montesorinio ugdymo nuostatas.  

2.3. Užtikrinti  ugdymo perimamumą   ir gerosios patirties sklaidą  palaikant glaudžius 

santykius su šeima  ir socialiniais partneriais . 
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V. STRATEGIJŲ REALIZAVIMO  PRIEMONIŲ PLANAS 

I. Kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si) užtikrinimas taikant visuminio ir montesorinio ugdymo principus.  

1.1. Plėtoti   vientiso ugdymo, grindžiamo  natūralia vaiko prigimtimi įgyvendinimą, taikant visuminio ir montesorinio ugdymo modelius.  

1.1.1. Kurti vaiko raidą  stimuliuojančią aplinką, atliepiančią vaikų ir šeimos lūkesčius.  

 

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

1.1.1.1. Vykdyti tiriamąją veiklą (anketavimas, 

apklausa, stebėjimas) vertinant 

ugdytinių pasiekimus ir pažangą, 

tiriant šeimos lūkesčius. 

Tyrimų  rezultatai panaudojami   

ugdymo proceso  vertinimui, ugdymo 

kokybės kriterijų rengimui.   

Direktorius 

Direktoriaus  pavaduotojas 

ugdymui 

2020-

2022m. 

Intelektiniai  

ištekliai 

1.1.1.2. Ankstyvojo amžiaus grupėse taikyti 

montesorinio ugdymo modelį.  

Nuo 2021 rugsėjo palaipsniui kuriama 

montesorinė aplinka ankstyvojo 

amžiaus grupėje, taikomi  

montesorinio ugdymo principai.  

Direktorius 

Direktoriaus  pavaduotojas 

ugdymui 

2020-

2021m. 

Spec.ir 

mokinio 

krepšelio lėšos 

1.1.1.3. Sukurti šiuolaikines edukacines 

erdves, atitinkančias vaikų ugdymo(si) 

poreikius.  

Grupės parengia arba patikslina 

edukacinės aplinkos kūrimo 

programas, pagal kurias  aplinkos bus 

papildytos šiuolaikinėmis, standartus 

atitinkančiomis priemonėmis. 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

 

2020-

2022m. 

Spec.ir 

mokinio 

krepšelio lėšos 

1.1.2. Parengti montesorinio ugdymo taikymo kokybės sampratą ir kriterijus. 

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  

Ištekliai, 

lėšos  

1.1.2.1 Parengti  kriterijus atskleidžiančius   

montesorinio ugdymo specifiką.   

Parengtos  ugdymo kokybės  kriterijų  

iliustracijos.   

Mokytojai 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m. Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.1.2.2. Pristatyti  ir patvirtinti  įstaigos 

ugdymo kokybės sampratą . 

Parengta įstaigos samprata  iliustruoja  

įstaigos  ugdymo  kokybę. 

Direktorius  2021m. Intelektiniai  

ištekliai 

1.2. Tobulinti vaiko pasiekimų vertinimo ir ugdomosios veiklos planavimo procesą, siekiant kokybiško vaiko ugdymosi.  

  1.2.1. Individualizuoti ugdymo procesą atitinkantį vaikų amžių, poreikius, individualius gebėjimus.  
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Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  

Ištekliai, 

lėšos  

1.2.1.1. Taikyti tikslingas   ugdymo 

individualizavimo  formas 

atsižvelgiant į vaiko poreikius, 

gebėjimus.  

Gerinamas  ugdymo turinio pritaikymas  

įvairių poreikių ir gabumų vaikams . Vyksta 

pedagogų ir specialiojo ugdymo specialistų 

bendradarbiavimas. Palankus mikroklimatas 

grupėse.  

Mokytojai,  

Spec.ugdymo 

pedagogai  

2020-

2022m. Mokinio 

krepšelio 

lėšos 

1.2.1.2. Metodiniuose pasitarimuose  

analizuoti  edukacinės veiklos poveikį 

vaikų kūrybinių, pažintinių galių 

sklaidai.   

Nuosekliai tobulinama ir vertinama :   

pasiekimų vertinimas, ugdymo turinio 

įgyvendinimo kokybė, turinio ir praktikos 

sąsajos.   

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020-

2022m. Intelektualini

ai ištekliai 

1.2.1.3. Atnaujinti vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo  formas, 

atitinkančias visuminio ir 

montesorinio ugdymo specifiką, 

atliepiančias  naujausius teisės aktus.  

Pažangos  ir pasiekimų  vertinimo forma, 

padedanti informatyviau atskleisti 

individualius ugdytinių pasiekimus.   

Mokytojai,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2021 m.  Intelektiniai  

ištekliai 

1.2.1.4. Kvalifikaciniuose renginiuose 

nagrinėti pedagogų veiklos strategijas 

nukreiptas į vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo taikymą 

planuojant ir įvairinant ugdymo turinį.  

Praktinės veiklos užsiėmimų, kvalifikacinių 

programų   organizavimas, 

analizuojant  taikomų metodų,  ugdymo 

aplinkos  ir priemonių  parinkimo 

veiksmingumą,  surinktų duomenų apie 

vaiko  pažangą ir  pasiekimus panaudojimas. 

Taikomos  įvairios  ugdymo  strategijos 

(valandėlės, edukacinės veiklos   

netradicinėse aplinkose ir kt.)   

Kvalifikaciniuose renginiuose dalyvauja 80 

proc. pedagogų. 

Mokytojai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.  Intelektiniai  

ištekliai 

1.3. Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, tikslingai integruojant    prevencinių  programas    formuojančias    sveikos 

mitybos, gyvensenos, socialinius  įpročius.      

1.3.1. Integruoti prevencinius  projektus-programas, sudarant sąlygas ugdymo procese atskleisti vaikų  individualius gebėjimus ir kūrybines 

galias.   
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Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

1.3.1.1.  Įgyvendinti  tęstinius  projektus su 

muzikos mokyklos mokytojais, 

Smėlynės biblioteka, socialiniais 

partneriais.  

 

Veikla reglamentuojama atsižvelgiant į 

individualias galias, poreikius, veiklos, 

regiono kontekstą.  

Įvairiuose projektuose dalyvauja 90 proc. 

ugdytinių.  

 

Mokytojai,   

Meninio ugdymo 

pedagogas, 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

2020- 

2022 m.  

Specialiosios ir 

mokinio krepšelio 

lėšos 

1.3.1.2.  Sudaryti sąlygas įvairiapusei veiklai: 

akcijos,  pramogos, koncertai, 

parodos,  teatrinė veikla.  

Veikla reglamentuojama atsižvelgiant į 

individualias galias, poreikius, veiklos, 

regiono kontekstą. Organizuojami koncertai, 

išvykos, susitikimai.  
Kiekvienas pedagogas  praveda  ir dalyvauja 

ne mažiau kaip 4 veiklose,  kuriose dalyvauja 

iki 80 proc ugdytinių.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

Mokutojai  

2020-

2022m.  

Specialiosios ir 

mokinio krepšelio 

lėšos 

1.3.1.3.  Dalyvauti  mieste rengiamuose  vaikų 

saviraiškos renginiuose.   

Sudarytos sąlygos vaikams kurti, plėtoti 

gebėjimus įvairiose veiklose : parodos, 

koncertai, teatriniai pasirodymai . Metų 

eigoje dalyvaujama  4 -5 mieste 

organizuojamuose renginiuose.  Dalyvauja 

50 proc. ugdytinių. 

Mokytojai, 

Meninio ugdymo 

pedagogas, 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

2020-

2022m.  

Mokinio krepšelio 

lėšos 

1.3.1.4.  Plėsti edukacinių programų įvairovę, 

netradicinėse aplinkose, panaudojant  

artimiausią gamtinę,  kultūrinę 

aplinką,  paveldo objektus 

skatinančius vaikus atpažinti  save 

veiklos pasaulyje, plėtoti  turimus 

gebėjimus.   

Mokytotojai, padėdami  vaikams perimti 

vertybines nuostatas, bei skatindamos vaikų 

kūrybines iniciatyvas, sistemingai rengs 

užsiėmimus darželio aplinkoje, teritorijoje, 

bei mikrorajono ribose.  

Per metus organizuojama  8 ir daugiau  

veiklų netradicinėse aplinkose,  kuriose 

dalyvauja iki 60  proc. ugdytinių. 

Mokytojai, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020- 

2022 m.  

Mokinio krepšelio 

lėšos 

1.3.2. Plėtoti sveikatinimo ir socialinių  projektų  programų įgyvendinimo formas.     
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Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

1.3.2.1. Tęsti ilgalaikio projekto „Aš būsimasis 

mokinys” įgyvendinimą.   

 

Sudarytos sąlygos dalyvauti programose bei 

projektuose, gerosios patirties sklaidai ir 

perėmimui sveikatinimo srityje. Kaupiama ir 

pildoma  gerosios patirties medžiaga 

ugdymo perimamumo  srityje.  

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

Mokytojai 

2020-

2022m.  

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1.3.2.2. Tęsti  projektą  „Auginame sodą 

kartu“ . 

Apjungta  įstaigos pedagogų, ugdytinių,  

tėvų, socialinių  partnerių veiklą, formuojant 

teigiamas  gamtosaugos ir sveikos 

gyvensenos  nuostatas, kurios taptų 

gyvenimo norma. Projekto įgyvendinime 

dalyvauja 60 proc. ugdytinių šeimų, visa 

įstaigos bendruomenė.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

Mokytojai 

2020-

2022m.  

Mokinio 

krepšelio, 

GPM lėšos   

1.3.2.3. Organizuoti sportinius, sveikatinimo  

renginius įstaigoje ir už jos ribų . 

Išplėtota įvairiapusė , efektyvi sveikatinimo 

priemonių sistema.Dalyvauja didesnioji 

dalis ugdytinių šeimų, pedagogų. Kasmet 

organizuojama ne mažiau kaip po 3 

renginius. 

Judesio korekcijos 

pedagogas, 

Mokytojai  

2020- 

2022 m. 

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Intelektiniai  

ištekliai 

1.3.2.4.  Ugdymo turinį praturtinti lauko 

pedagogikos, mąstymo kultūros 

mokyklų  idėjomis 

Mokytojai   rengdami ir įgyvendindami 

projektus įgis naujų žinių ir įgūdžių, kurie 

praturtins  veiklų įvairovę lauke.  

Mokytojai, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

2020 m.  Intelektiniai  

ištekliai 

1.3.2.5.  Sudaryti sąlygas taikyti terapinį 

ugdymą ugdymo procse.   

Veiksminga sveikatinimo priemonių sistema:   

organizuojamos terapinės valandėlės, 

gerumo akcijos;  surinkta terapinės muzikos 

kolekcija , piešimo terapijos valandėlės; 

grupėse įrengtos atsipalaidavimo, ramybės 

erdvės.  Daugiau nei pusė pedagogų darbe 

taiko terapinio ugdymo formas.  

Specialiojo 

ugdymo 

pedagogai, 

Mokytojai 

2020-   

2022 m.  

Aplinkos, 

specialiosios ir 

mokinio 

krepšelio lėšos 
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II.  Pedagoginio meistriškumo ir ugdymo kokybės santykis .   

2.1. Skatinti mokytojų  atvirumą kaitai, nuolatinį kompetencijų tobulinimą. 

2.1.1. Organizuoti kvalifikacijos  tobulinimo renginių ciklą apie   ugdymo modelių įvairovę, taikymo galimybes, ugdytinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimą .   

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

2.1.1.1.  Bendradarbiaujant su Lietuvos 

Montesori asociacija, parengti 

kvalifikacijos  tobulinimo programą 

ugdymo montesorinio ugdymo 

ikimokykliniame amžiuje klausimais.  

Pedagogai patobulins žinias apie pedagogo 

vadovavimo  stilius, 80 proc. pedagogų  

teorines žinias taikys praktikoje.   

 Parengtas ir sistemingai pildomas  įstaigos 

pedagogų aktyvumo registras.   

Direktorius 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

2020m.  Mokinio 

krepšelio lėšos  

2.1.1.2. Organizuoti ugdymo kokybės pokyčių, 

vaikų pasiekimų ir pažangos  

vertinimo mokymus pedagogams. 

Pedagogai įgys  tinkamas žinias ir turės 

reikiamas kompetencijas, sėkmingam 

darbui. Parengta metodinė medžiaga : 

rekomendacijos, atmintinės, idėjų bankas.  

Perskaityti  pranešimai  metodiniuose 

užsiėmimuose.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

2021 m.  Intelektiniai  

ištekliai 

2.1.1.3.  Sudaryti sąlygas kelti profesinį 

meistriškumą, kompetenciją. 

1  pedagogė įgis metodininko, 2 - vyresniojo 

auklėtojo  kvalifikacines kategorijas . 

Mokytojai,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

2020-

2022m.  

Mokinio 

krepšelio ir 

aplinkos lėšos  

2.1.2. Formuoti aiškias mokytojų  nuostatas apie  vadovavimo stilius  skatinant  ir plėtojant  vaikų iniciatyvas, saviraišką.  

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

2.1.2.1. Organizuoti gerosios patirties apie  

mokytojų vadovavimą ugdymo 

procese sklaidos susitikimus „Kolega-

kolegai“ . 

 

Metodiniuose pasitarimuose  aptariama ir 

apibendrinama pedagogų vadovavimo 

ugdymo procese patirtis.  

Parengtos rekomendacijos.  

Dauguma pedagogų  panaudos praktikoje  

gerąją  vadovavimo patirtį.   

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020-2022m.  Mokinio 

krepšelio lėšos 
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2.1.2.2.  Atnaujinti ir turtinti informacinių 

technologijų išteklius, būtinus 

išsilavinimo standartuose numatytiems 

pedagogų gebėjimams. 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai taikomi 

edukacinėje veikloje. Pedagogų parengtos 

IKT priemonės įvairių kompetencijų 

plėtotei.  

Mokytojai,  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020-2022 m.  Spec. ir mokinio 

krepšelio  lėšos 

2.1.2.3. Diegti modernias informacines 

technologijas  informuojant visuomenę 

apie ugdymo turinio pritaikymą įvairių 

poreikių ir gebėjimų vaikams. 

Patobulintas  įstaigos internetinės  svetainės 

administravimas, gerinama  informacijos 

apie grupių veiklą  sklaida.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020-2022 m.  Mokinio  

krepšelio lėšos, 

intelektualiniai 

resursai 

2.1.2.4 Kurti įstaigos paskyrą socialiniame 

tinkle Facebook.  

Gerinama  ir aktualizuojama informacijos 

sklaida. 

Duomenys atitinka BDAR reikalavimus.  

Mokytojai 2020 m.  Intelektiniai 

ištekliai 

2.2.  Sudaryti sąlygas veiksmingam ir saugiam įstaigos funkcionavimui  kuriant inovatyvias edukacines aplinkas, atliepiančias  visuminio ir 

montesorinio ugdymo nuostatas.  

2.2.1. Organizuoti ir tobulinti  darbuotojų veiklą, turinčią tiesioginę ir  netiesioginę įtaką ugdymui(si).  

 

Nr. Priemonė Rezultatas Atsakingas Pasiekimo 

laikas 

Ištekliai, lėšos 

2.2.1.1. 

 

Atlikti grupių patalpų, virtuvės 

remontą. 

Bus suremontuotos  grupių miegamųjų 

patalpos, pakeista  miegamųjų grindų danga, 

virtuvės sienos ir lubos, inventorius. Sukurtos 

darbo sąlygos, atitinkančios norminius 

reikalavimus ir užtikrintos tinkamos vaikų 

ugdymo sąlygos. Įstaigos vidaus ugdomosios 

aplinkos bus estetiškos, atitinkančios HN  

reikalavimus. 

Direktorius 

Ūkvedys 

2020- 

2021 m. 

Specialiosios 

lėšos, 

Lėšos iš 

užimtumo fondo 

ir ktų Darbo 

biržai skirtų lėšų  

ir Savivaldybės 

biudžeto lėšos. 

2.2.1.2.  Sistemingai pildyti, atnaujinti  

edukacinę aplinką  terapinio 

ugdymo, sveikatinimo , 

sportinėmis priemonėmis.   

Sukurtos sąlygos optimaliai tenkinančios 

šeimos ir vaiko  individualius poreikius. 

Papildytas ir atnaujintas inventorius. 

Parengtos rekomendacijos sveikatinimo 

priemonių naudojimo galimybėms.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

Ūkvedys 

2020-

2022m.  

Specialiosios 

lėšos. Mokinio 

krepšelio lėšos. 
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2.2.1.3. Kurti šiuolaikines edukacines 

erdves, atitinkančias vaikų 

ugdymo(si) poreikius 

1 kartą metuose grupės parengia arba 

patikslina edukacinės aplinkos kūrimo 

planus, pagal kuriuos aplinkos bus papildytos 

šiuolaikinėmis, standartus atitinkčiomis 

priemonėmis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai  

 

2020- 

2022 m.  

Mokinio 

krepšelio lėšos 

2.2.1.4. Papildyti  žaidimų aikšteles 

įrenginiais  aktyviai vaikų veiklai.  

Atnaujinti dengiamas smėlio 

dėžes. 

 

Įrengti įrenginiai grupių  žaidimų aikštelėse,  

atnaujintos smėlio dėžės su uždangomis. 

Įranga atitiks  HN normos reikalavimus, bus 

užkertamas kelias infekcinių susirgimų 

plitimui. Bus sudarytos sąlygos vaikų 

žaidybinės, sportinės ir kitos aktyvios veiklos 

organizavimui ir ugdymo proceso 

tobulinimui. 

Direktorius 

Ūkvedys 

 

2021- 

2022 m.  

2proc.GPM 

lėšos 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

2.2.1.5. Tęsti darželio sodo aplinkos  

kūrimą, mobilias  lysves,  

vaistažolėms ir  aromatiniams 

augalams, arbatos stalelius.    

Papildyti sveikatos erdvę  darželio 

sode naujais įrenginiais.      

 

Atnaujintas darželio sodas, puoselėjantis 

gamtosaugos jausmus, estetinį ir pažintinį 

interesą, bus sukurtos erdvės  tenkinančios 

judėjimo, žaidimo, poilsio  poreikius. 

Vykdomi projektai   „Auginkime sodą 

kartu”. 

Pagal projektą bus sukurtos erdvės  

tenkinančios judėjimo, žaidimo, poilsio 

poreikius. 

 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

ūkvedys 

2020- 

2021 m.  

Mokinio 

krepšelio lėšos. 

Projektų lėšos. 

Rėmimo lėšos ir 

akcijų  metu 

gauti  ištekliai.  

2.2.1.6.  Atnaujinti grupių, Laiptų galerijų  

erdves vaikų darbų eksponavimui 

ir įrengti darželio aplinkoje.   

Įrengtos  stacionarios ir mobilios  vaikų 

darbų eksponavimo erdvės laiptinėse, 

koridoriuose.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, ūkvedys 

2020 m.  Spec.,  mokinio 

krepšelio, GPM 

lėšos 

2.2.2.  Vykdyti finansinių išteklių planavimą pagal numatytus  darželio veiklos prioritetus  

2.2.2.1. Tobulinti valdymo ir savivaldos 

institucijų veiklą bendram tikslui. 

 

2 kartus metuose administracija kartu su 

Darželio  taryba svarstomas finansinių, 

materialinių išteklių planavimas ir apskaita. 

Direktorius 

Darželio tarybos 

pirmininkas 

2020- 

2022 m.  
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Inicijuojamos rėmėjų, 2 proc. GPM paramos 

paieškos, darbuotojų aktyvumo skatinimas.    

 

2.2.2.2. Kasmet sudaryti materialinių ir 

finansinių  išteklių prioritetų seką. 

 

Kasmet sudaromi materialinių išteklių 

įsigijimo, atnaujinimo prioritetų planai, pagal 

kuriuos kasmet atnaujinama dalis būtiniausio 

inventoriaus, remontuojamos patalpos ir 

tvarkoma aplinka.  

Ūkvedys 

Buhalteris 

 

2020- 

2022 m. 

 

2.2.2.3. Vykdyti ketvirtines, metines turto 

ir finansų inventorizacijas. 

Kasmet 1 kartą vykdoma metinė 

inventorizacija ir 4 kartus  vykdomos maisto 

produktų ir finansinės  inventorizacijos, 

užtikrina tikslią turto apskaitą ir kontrolę. 

Komisijos nariai atsako už apskaitos 

tikslumą.  

Komisijos 

Buhalteris 

Ūkvedys 

 

2020- 

2022 m. 

 

2.2.2.4. Vykdyti materialinių vertybių 

apskaitą ir atsakomybę už 

mokyklos materialines vertybes 

visuose padaliniuose ir lygmenyse. 

1 kartą metuose (inventorizacijos metu) visi 

darbuotojai atsiskaito už jam patikėto 

mokyklos turto kiekį ir būklę. 1 kartą 

metuose rengiama Finansų kontrolės  būklės 

ataskaitos. 

Komisija 

Ūkvedys 

2020- 

2022 m. 

 

2.2.3. Siekti kiekvieno bendruomenės nario asmeninės atsakomybės vykdant  jam deleguotas funkcijas  

2.2.3.1. Formuoti personalo politiką, 

skatinančią kiekvieno darbuotojo 

svarbą ir įvertinimą. 

 

2 kartus metuose administracijos darbuotojai 

atsiskaito už padalinio veiklą. Rengiami ir 

atnaujinami vidaus veiklos organizavimo 

tvarkos aprašai, įpareigojantys atsakomybę  

ir atsiskaitomybę  

Direktorius 

Padalinių vadovai 

2020- 

2022 m. 

Intelektiniai  

ištekliai 

2.2.3.2. Atlikti apklausas ir nustatyti tėvų 

poreikius, dėl mokyklos darbo 

laiko nustatymo ir ugdymo 

kokybės bei papildomų paslaugų. 

 

1 kartą metuose vykdyta tėvų apklausa 

sudarys galimybę keisti ugdymo modelius 

pagal laiko trukmę, teikti papildomo ugdymo 

paslaugas. 

Direktorius 

 

2020- 

2022 m. 

Intelektiniai  

ištekliai 
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2.2.3.3. Tobulinti darbuotojų pareiginius 

nuostatus, mokyklos nuostatus, 

darbo tvarkos taisykles.   

Pagal poreikį  atnaujinami mokyklos veiklos 

dokumentai, derinami su mokyklos taryba ir 

steigėju. 

Direktorius 2020- 

2022 m. 

Intelektiniai  

ištekliai 

2.3. Užtikrinti  ugdymo perimamumą   ir gerosios patirties sklaidą  palaikant glaudžius santykius su šeima  ir socialiniais partneriais . 

2.3.1. Plėtoti  kompleksinės pagalbos teikimo formas vaikui ir jo šeimai. 

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

2.3.1.1. Vaiko gerovės  komisijoje nustatyti 

vaikų specialiųjų poreikių lygį,  

analizuoti  jų  gebėjimus,  pritaikyti 

programas.  

Ugdymo turinio pritaikymas  įvairių 

poreikių vaikams. 

Mokytojai, 

Spec.ugdymo 

pedagogai 

2020- 

2022m.  

Intelektiniai  

ištekliai 

2.3.1.2. 

. 

Vesti  specialiojo ugdymo  

užsiėmimus  vaikams turintiems 

spec.poreikių : (logopedo, 

spec.pedagogo, psichologo, judesio 

korekcijos užsiėmimai).   

Vyksta specialiojo ugdymo užsiėmimai. 

Korekcinis ugdymas taikomas  pagal 

medikų ir PPT paskyrimus.   

Spec.ugdymo 

pedagogai 

2020- 

2022 m. 

Specialiosios, 

mokinio 

krepšelio lėšos 

2.3.1.3. Dalyvauti ES struktūrinių fondų 

organizuojamose programose “Pienas 

vaikams”,  “Vaisių vartojimo 

skatinimas” 

Tęstinis dalyvavimas ES  fondų 

organizuojamose programose.   

Vaikų maitinimo 

ir higienos 

specialistas  

2020- 

2022 m. 

Paramos lėšos 

2.3.1.4. Formuoti teigiamą tėvų požiūrį į  

sveikos aplinkos ir gyvensenos  įtaką 

sveikatai:  susirinkimai, diskusijos, 

apklausos, konsultavimas, 

dalyvavimas renginiuose. 

Pagalba tėvams taikyti veiksmingas 

sveikatinimo priemones . Šeimoms  

sudarytos sąlygos laisvu laiku  užsiimti su 

vaiku sporto salėje.  

 

Mokytojai, Vaikų 

aitinimo ir 

higienos 

specialistas 

2020- 

2022 m. 

Intelektiniai  

ištekliai 

2.3.1.5. Ugdyti  racionalios, pilnavertės vaikų  

mitybos pagrindus darželyje ir 

šeimoje: diskusijų popietės  

dalyvaujant medikams, specialistams.  
 

1 kartą metuose organizuotas renginys su 

VSB specialistais. Vyks popietės skirtos 

mitybos įpročių formavimo klausimais 

(kiekvienoje grupėje po 1 kasmet). Dalyvaus 

80 proc. šeimų. Mityba turės įtakos vaikų 

Direktorius 

Vaikų maitinimo 

ir higienos 

specialistas 

2020- 

2022 m. 

Intelektiniai  

ištekliai 
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atsparumui, įvairiems susirgimams ir 

kitiems  neigiamiems aplinkos poveikiams.  

2.3.1.6.  Sistemingai aptarti  vaikų sergamumą, 

jo priežastis. Situaciją pristatyti tėvų 

susirinkimuose.  

 

Kasmet 1 k. metuose  organizuojamas tėvų 

susirinkimas sveikatos ugdymo klausimais, 1 

kartą metuose atlikta sergamumo analizė ir 

aptarta Mokytojų tarybos posėdyje. Analizės 

duomenys publikuojami grupių ir darželio 

stenduose.2 kartus metuose duomenys apie 

vaikų sveikatą teikiami VSB. 

Direktorius 

Vaikų maitinimo 

ir higienos 

specialistas 

2020- 

2022 m. 

Intelektiniai  

ištekliai 

2.3.1.7.  Tęsti ir tobulinti    medikų, darželio 

specialiojo ugdymo specialistų  

rekomendacijų, informacinės  

medžiagos pateikimą   internetinės 

svetainės rubrikoje „Augu sveikas” . 

Parengta informacinė medžiaga atitinkanti 

ugdymo pobūdį ir specifiką. Plėtojama  

visuomenės informavimo apie įstaigą 

sistema.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

specialiojo 

ugdymo 

pedagogai  

2020-

2022m.  

Intelektiniai  

ištekliai 

2.3.1.8.  Įvairinti tėvų konsultavimo formas: 

diskusijos, pokalbiai, stebėjimai, 

literatūra, virtuali erdvė. 

Įvairiomis veiklos formomis perteikiama 

sveikos , saugios gyvensenos formavimo 

patirtis. Kylantis  šeimos aktyvumas ir 

kintantis požiūris į sveikatinimo veiklą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

specialiojo 

ugdymo 

pedagogai.  

2020-

2022m.  

Mokinio 

krepšelio  lėšos 

Intelektiniai  

ištekliai 

2.3.2. Inicijuoti  bendruomenės, sveikatos įstaigų, socialinių  partnerių ir  tėvų  bendradarbiavimą.   

Nr.  Priemonė  Rezultatas    Atsakingas  
Pasiekimo 

laikas  
Ištekliai, lėšos  

2.3.2.1.  Kartu su šeima organizuoti sportinius, 

sveikatinimo  renginius.   

Pagalba tėvams taikyti veiksmingas 

sveikatinimo priemones . Šeimoms  

sudarytos sąlygos laisvu laiku  užsiimti su 

vaiku sporto salėje. Pozityvus  šeimos 

požiūris ir  dalyvavimas sveikatinimo 

renginiuose. Organizuojama ne mažiau kaip 

2 renginiai metuose.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Mokutojai, 

specialiojo 

ugdymo 

pedagogai 

2020-

2022m.  

Specialiosios, 

mokinio 

krepšelio lėšos 
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Iniciatyvūs tėvai geranoriškai dalyvauja 

veikloje, renginiuose dalyvauja ~ 50 proc. 

šeimų. 

2.3.2.2.  Rengti vaikų, tėvų, pedagogų kūrybių 

darbų parodas įstaigoje, eksponuoti 

socialinių partnerių įstaigose. 

Išplėtota vaikų, pedagogų, tėvų  kūrybinė 

veikla, aktyvus dalyvavimas įstaigos 

gyvenime.  

Dalyvauja ~ 70 proc.šeimų, organizuojama 

2 -3 parodos metuose. 

Mokytojai, tėvai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui.  

2020-

2022m.  

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Intelektiniai  

ištekliai 

2.3.2.3.  Kartu su socialiniais partneriais 

organizuoti  švietėjiškus, renginius:  

Paskaita-praktikumas  „Sportuojanti 

šeima“ . 

Paskaita gamtosauginio  ugdymo 

tematika „Gamta mūsų  gyvenime“. 

Metodinėse grupėse bendradarbiaujama 

sistemingai organizuojant gerosios 

pedagoginės patirties sklaidos užsiėmimus  

Buriama įstaigos, tėvų , socialinių partnerių 

bendruomenė, mokomasi bendradarbiauti, 

skleisti ir perimti patirtį.   

Mokytojai, tėvai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020 m.  

2021 m.  

Mokinio 

krepšelio lėšos, 

Intelektiniai  

ištekliai 

2.3.2.4. Įtraukti šeimas į savanoriškos 

pagalbos ugdymo procese veiklą 

“Auklėtojo  pagalbininkas”. 

1 kartą metuose šeimos narys  savanoriškai  

padeda pedagogui organizuoti ir vesti 

tematinę ugdomąją veiklą.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Mokytojai, tėvai 

2021 m.  Intelektiniai 

ištekliai 

2.3.2.5. Užmegzti ryšius su naujais ir  tęsti 

bendradarbiavimą su esamais 

socialiniais partneriais. 

Pasirašytos  bendradarbiavimo sutartys su 

naujais socialiniais partneriais. Organizuota 

kasmet po  1 susitikimą, 2 akcijas, 1 parodą, 

1 seminarą. Atviros veiklos sutelks 

bendraminčius, bus viešinama mokyklos 

veikla, buriama bendruomenė, mokomasi 

bendradarbiauti, mokomasi naujų 

partnerystės formų.  

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

2020- 

2022 m  

Rėmimo būdu 

gautos lėšos 

2.3.2.6. Kartu su socialiniais partneriais 

organizuoti  švietėjiškus, renginius:  

Paskaitos-praktikumai.   

 

Metodinėse grupėse bendradarbiaujama 

sistemingai organizuojant gerosios 

pedagoginės patirties sklaidos valandėles.  

Buriama įstaigos, tėvų , socialinių partnerių 

Pedagogai, tėvai, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2020- 

2022 m. 

Intelektiniai 

ištekliai  
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bendruomenė, mokomasi bendradarbiauti, 

skleisti ir perimti patirtį.   

2.3.2.7. Rengti edukacinius pranešimus miesto 

ir respublikinėse konferencijose, vesti 

atviras ugdymo veiklas. 

Mokytojai  besirengiantys įgyti aukštesnę 

kvalifikacinę kategoriją rengs pranešimus ar 

stendinius pranešimus miesto ar 

respublikinėse konferencijose arba ves atvirą 

veiklą miesto pedagogams. Taip bus 

reprezentuojama mokykla mieste ir 

republikoje. 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

2020 m.  

2021m.  

Mokinio 

krepšelio lėšos 

2.3.2.8. Dalyvauti Rožyno bendruomenės 

veikloje.   

80 proc. darbuotojų, vaikų, tėvų dalyvaus 

Rožyno bendruomenės renginiuose (šventės, 

talkos, konferencijos ir kt). Visuomenė bus 

informuojama apie mokyklos veiklą. 

Palaikomi bendruomeniški ryšiai su Rožyno 

bendruomenės taryba. 

Direktorius 

 

2020-

2022m.  

Intelektiniai  

ištekliai 

 

VI. PLANO  VYKDYMO  STEBĖSENOS  SISTEMA 

Strateginio planavimo grupę sudaro: 

- Pirmininkas – Lopšelio-darželio direktorius. 

- Nariai: direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai. 

Strateginio plano stebėsenos grupę sudaro direktoriaus įsakymu patvirtinta darbo grupė. 

Plano įgyvendinimo stebėsenos procesas 

- Strateginio Lopšelio-darželio plano stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygmenimis. 

- Strateginio planavimo grupė patvirtintą planą pristato Lopšelio-darželio bendruomenei, jis skelbiamas informaciniame stende. Tokiu būdu 

bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti, kaip įgyvendinami strateginiai tikslai ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 
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- Lopšelio-darželio direktorius ir jo pavaduotojas stebi ir įvertina, ar Lopšelis-darželis įgyvendina strateginius tikslus, ar darbuotojai įvykdė 

pavestus uždavinius, ar vykdomos priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina veiklos planus. 

- Vyr. buhalterė stebi ir analizuoja, ar tinkamai naudojamos biudžeto lėšos. 

- Strateginio plano stebėsenos grupė posėdžiauja kartą per metus. Metų pabaigoje analizuojama, kaip vykdytos strateginiame plane 

numatytos veiklos, informuojama Lopšelio-darželio taryba. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos grupės ataskaitoje. 

- Strateginio planavimo grupė kiekvienų metų birželio - gruodžio mėn. koreguoja šį Lopšelio-darželio strateginį planą. 

STRATEGINIO PLAN O VYKDYMO STEBĖSENOS IR ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas 

1. Inicijuoti Strateginio plano rengimą, suderinimą, patvirtinimą, koregavimą Direktorius 

2. Strateginį planą 2020-2022 m.  skelbti mokyklos  bendruomenei 2020 m. kovo mėn.  Direktorius 

3. Kartą per kalendorinius metus aptarti veiklą mokyklos  savivaldos institucijose. Direktorius , savivaldos institucijų pirmininkai 

4. Organizuoti Mokytojų tarybos posėdį 2020 m. I pusmetį „Dėl mokyklos Strateginio plano 

įgyvendinimo eigos“. 

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

5. Kasmet organizuoti vidaus įsivertinimo rezultatų pristatymą Mokytojų taryboje ir 

mokyklos bendruomenei.  

Direktorius 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 

savivaldos institucijų pirmininkai 

6. 2021 m. II pusmetį organizuoti mokytojų metodinį pasitarimą apie   mokyklos  Strateginio 

plano įgyvendinimą, siekiant  ugdymo kokybės. 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui , 

Metodinės tarybos pirmininkas 

7. 2022 m. pabaigoje  atsiskaityti mokyklos  bendruomenei apie Strateginio plano vykdymą.  

 

Administracija, savivaldos institucijų 

pirmininkai. 

8. Sudaryti Strateginio plano vykdymo stebėsenos ir atsiskaitymo bendruomenei planus.  Direktorius ir Strateginio plano stebėsenos 

grupė 

____________________________________ 
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VII. LĖŠŲ POREIKIS 2020-2022 METŲ STRATEGINIAM PLANUI ĮGYVENDINTI IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 Asignavimai 2020 

(tūkst.€) 

Asignavimai 2021 metams 

(tūkst.€) 

Asignavimai 2022metams 

(tūkst.€) 

1.Lėšų poreikis programai 448,1 491,4 503,6 

2.Finansavimas 448,1 491,4 503,6 

2.1.Savivaldybės biudžetas 448,1 489,3 501,1 

Iš jų:    

05. ekonominės plėtros ir užimtumo 

programa 
   

2.1.1. mokymo aplinkai 276,5 302,6 308,5 

2.1.2. valstybės deleguotoms funkcijoms 

vykdyti (mokinio krepšelis) 
130,3 145,3 150,2 

2.1.3. specialiosios lėšos 41,3 41,4 42,4 

2.2.Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas (nemokamas maitinimas) 

0 1 1,3 

2.3.Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetas (socialinių pedagogų 

programos) 

0   

2.4.ES lėšos 0   

2.5.Kiti šaltiniai 0 1,1 1,2 

Iš jų:    

2.5.1. Savivaldybės privatizavimo fondas    

2.5.2.Parama 0 1,1 1,2 

2.5.3.Kitos lėšos    

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

laikinai einanti direktorės pareigas                                                                                                         Erna Jaudzemaitė  

Vyriausia buhalterė                                                                                                                                 Audronė Aleliūnaitė  
 

 


